
والحتمممال الحتمالين أحد على وهذا نعذب لن فإننا الله إلى رجعنا وإن 
. ونعذب نبعث لن أننا ) أي) (( معذبين:  قولهم أن الثاني

لل:  تعالى قال ثم   قق نن ((  ببي ي إإ قط رر قس لب رق ري لز بر لن ال رم قء إل رشءا قر ري إد لق ري )) رو
) وإثبممات) يشممءاء (( لمممن:  لقوله لله المشيئة إثبات هذا في آخره إلى

اا ) وفيممه) ويقممدر – (( يبسط:  لقوله الختيارية الفعال كممثرة أن أيضمم
. الله لمشيئة ؟ لماذا تابع هو وإنما الرضا على يدل ل والولد المال
الممرزق سمعة فممي النمماس اختل ف فمي البالغممة العظيممة : الحكمممة ومنها

سممواء حد على الناس كان لو ، الخلق مصالح قامت ما ذلك لول ، وضيقه
اا بعضهم يخدم هل الغنى في بعممض بمصممالح بعضممهم يقمموم ول ل ؟ بعضمم

لم:  تعالى قوله إلى وانظر قه رأ رن ((  قمنو إس لق رة ري رم لح رك رر بب قن رر لح رنءا رن لم رسمم رق
لم قه رن لي لم رب قه رت رش إعي إة إفي ي رم ريءا رح لل ريءا ا لن دد رنءا ال لع رف رر لم رو قه رضمم لع رق رب لنو ضض رفمم لعمم رب

ضت رجءا رر رذ(( ؟ ) لماذا) رد إخ نت ري إل لم   قه قض لع ضضءا رب لع ييءا رب إر لخ ]32[الزخممر ف:)) قس
الفائممدة هممذه حصمملت مما وسممعته الممرزق بسمط ممن الختل ف هممذا ولول

. لبعض بعضهم الناس تسخير وهو العظيمة
فممي وجممل عز الله بحكمة تحال الناس أكثر : أن الكريمة الية فوائد ومن

نن((:  لقوله أفعالهم إك رل رو رر   رث لك إس رأ ننءا رن ل ال قمنو رل لع  .)) ري
رمءا:  قممال ثممم  رو لم ((  قك قل رنوا لممم لم رول رأ قكمم قد لول إتي ي رأ نل لم إبممءا قكمم قب بر رق رنءا قت رد لنمم إع

رف ى لل نل قز لن إإ رن رم رم والولد الممموال كثرة أن على دليل الية هذا ) في) آ
اا يكون من الناس من فإن الله إلى القرب تستلزم ل والولممد المممال كممثير

ون ممن النماس وممن اللمه عمن النماس أبعد من وهو ال يك الممال ممن قلي
والسمملم الصمملة عليه النبي فهذا ، الله إلى الناس أقرب من وهو والولد

ال الناس أكثر هو هل اا أموا ، اللممه إلى الناس أقرب فهو ذلك ومع ؟ وأولد
رت:  وقممال وولممد بممماله افتخممر الذي الرجل وهذا لي رأ رر رف رأ إذ ي ((  نلمم رر ا رفمم رك

رنءا إت ريءا رل إبيآ رقءا نن رو ريم رت ضل قرلو ضدا رممءا رلم رو المممال اللممه آتمماه إذا]77)[مريممم:) رو
إني ي:  تعالى الله قال ، ينفعه ل فإنه والولد لر رذ لن ((  رم قت رو لق رل ضدا رخ إحيمم * رو

قت لل رع رج قه رو ضل رل ضدا رمءا قدو لم رن* رم إني رب رو ضدا   قهنو قت*  قش لد نه رم قه رو ضدا رلمم إهيمم لم * رت
نم قع قث رم لط لن ري رد رأ إزي نل* رأ رك قه   نن رن إإ رنءا ركءا إت ريءا ضدا إل إني قه* رع قق إه لر أ

ق رس ضدا   قعنو رصمم
قه* نن إإ رر   نك رر رف ند رق إه:  قممال أن إلممى]18)[المدثر:) رو إلي لص قأ رس رر ((  رق )) رسمم

. الله إلى تقرب ل والولد فالموال]26[المدثر:
وأولده أمممواله فممإن الصممالحات يعمممل الممذي المممؤمن : أن فوائدها ومن
فيممما ويصممرفها حلل مممن يكتسممبها لنممه وجممل عز الله إلى تقربه ؟ إيش

اا فيكون وجل عز الله يرضي بالتربية عليهم يقوم كذلك والولد بها منتفع
: قممال ولهممذا اللممه عنممد بممذلك فينتفممع مصممالحهم مممن ذلك وغير والتعليم

ضءا وعمل آمن من (( إل ) .) صءالح
الصممالح والعمممل اليمممان علممى الجممزاء : أن الكريمممة اليممة فوائممد ومممن

رك((:  لقوله مضاعف إئ رل لو قأ رف لم   قه قء رل رزا إف رج لع بض رمءا ال قلنوا إب إم ) .) رع
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) نعم) عملنوا (( بمءا في : الباء قوله من السباب : إثبات فوائدها ومن
.

لم(( قوله هذا عالية الجنة منازل : أن فوائدها ومن قه رو إت إفممي ي   رفممءا قر قغ لل ا
يسمممى ل حجممرة فيسمى الرض في الذي أما العالي المنزل ) والغرفة)

. حجر تحت والمنازل غر ف فوق فالمنازل غرفة
كممل مممن ؟ منيممن آمممن ، آمن فهو الجنة دخل من : أن فوائدها ومن طيب

فسمماد مممن ، النعيممم انقطمماع مممن ، المممرض مممن الموت من آمن مخو ف
. أعلم ) والله) آمننون الغرفءات في ي (( وهم شيء كل من ، الثمار

فيممه تثنممى مثماني القممرآن لن غيرهممم جممزاء ذكممر المؤمنين جزاء ذكر لما
وذلممك الكافر ذكر المؤمن ذكر وإذا العقاب ذكر الثواب ذكر فإذا المعاني

النسممان يكممون أن ولجممل واحممد موضمموع في بقيت إذا النفس تسأم لئل
اا تلوة عند اا لنمما والمعلمموم ، والرجاء الخو ف بين دائر الموضمموع أن جميعمم
اا كان إذا تنشيط ذلك في صار نوع فإذا منه وتسأم تمله النفس فإن واحد
...نعم. لها

رن:  قال  إذي نل روا رن ((  لنو رع لس رنءا إفي ي ري إت ريءا فمي : " القممرآن المؤلف ) قال) آ
علمى ويطلق الحركة مجرد على يطلق ) السعي) (( يسعنون"  البطال
ريءا:  تعالى قوله ففي ، بشدة الركض رهءا ((  دي رن رأ إذي نلمم قنممنوا ا رم رذا آ ر ي إإ إد قنممنو

إة نصممل لن إلل إم إممم لنو إة ريمم رعمم قم قج لل لنوا ا رع لسمم رلمم ى رفءا إر إإ لكمم إه إذ نلمم )[الجمعممة:) ال
: يسممعى قلممت وإذا تركض أن مراد وليس الحركة مطلق بذلك المراد]9

بممذلك فممالمراد العلميممن بيممن يسممعى والمممروة الصممفا بيممن الطمموا ف في
بممذلك المممراد يكممون أن ) يحتمممل) آيءاتنممءا فممي ي (( يسعنون هنا الركض
أبلغ الخير وهذا وإقدام الشدة الحركة به يراد أن ويحتمل الحركة مطلق

(( في ي:  المؤلممف وقممول ، اللممه آيممات في جاهدين يسعون هؤلء أن أي
وإنما الكونية الله آيات ينكرون ل الذين أن " وجهه " القرآن ) أي) آيءاتنءا

اا أنهم على الشرعية الله آيات ينكرون اا يطلبون أحيان اا كونيممة آياتمم تعجيممز
: قمموله فممي عنهممم اللممه حكممى كممما وسمملم عليممه اللممه صمملى للرسممول

قلنوا رقءا رو لن ((  رن رل إم لؤ رك قن نت ى رل رر رح قج لف رنممءا رت رن رل إض إممم لر ل
ر ضعممءا ا قبنو لن لو* ري رأ  

رن قكنو رك رت ةة رل نن لن رج ضل إم إخي ضب رن رن إع رر رو بج رف قت رر رف رهءا رلن رهممءا ا رل ضرا إخل إجيمم لف * رت
لو رط رأ إق لسمم رء قت رمءا نسمم رمممءا ال رت رك لممم رع رنممءا رز لي رل ضفءا رع رسمم لو إك ري ي رأ إت لأ إه رتمم نل إبممءال

إة رك إئ رمل لل ضل روا إبي لو* رق رأ رن   قكنو رك ري ةت رل ليمم لن رب ضف إممم قر لخمم لو قز رقمم ى رأ لر إفممي ي رت
إء رمءا نس لن ال رل رن رو إم لؤ رك قن بي إق قر نت ى إل رل رح بز رنمم رنممءا قت لي رل ضبممءا رع رتءا قؤ ه إك رر لقمم لل رن ققمم
رن رحءا لب ببي ي قس لل رر قت ره نل قكن ضرا إإ رش ضل رب قسممنو لل رر رن ققمم رحءا لب ببممي ي قسمم لل رر رهمم

قت نل قكن ضرا إإ رشمم ضل رب قسممنو اليممات مممن طلبوهمما آيممة كممم]93)[السممراء:) رر
لل(( :  وتعالى سبحانه الله قال ذلك ومع هنا الكونية رن قق رحءا لب ببي ي قس )) رر

اا يعني وممما البشممر مثلهمما على يؤمن آيات بدون رسول يبعث أن له توجيه
الشرعية باليات المؤلف فسرها هنا اليات أن المهم ، رسول بشر إل أنا

الكونيممة اليممات بهمما يممراد أن " ويحتمممل القممرآن بهمما المممراد : " إن وقال
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اا الشرعية واليات يعمماجزون القممرآن فممي يعاجزون كما هؤلء لن ، جميع
اا ما على لشتماله الله آيات من آية القرآن وكان ، الكونية اليات في أيض
لل وغيره البشر تحدى الله إن بل ، البشر عليه يعجز قق إن ((  إئ إت رل رع رم رت لج ا

قس إلن دن ا إج لل رل ى روا لن رع قتنوا رأ لأ إل ري لث إم رذا إب إن رهمم لرآ ققمم لل رن ل ا قتنو لأ إه ريمم إلمم لث إم إب
لنو رلمم رن رو لم ركممءا قه قضمم لع ضض رب لعمم رب ضرا إل إهيمم : تعممالى وقممال]88)[السممراء:) رظ

قلنوا رقءا رو لنول ((  رل رل إز لن إه قأ لي رل ةت رع ريءا لن آ إه إم بب لل رر رمءا قق نن قت إإ ريءا رد ال لن إه إع نلمم ال
رمءا نن إإ رنءا رو ةر رأ إذي ةن رن إبي لم*  قم رل رو لم رأ إه إف لك ننءا ري رنءا رأ لل رز لن رك رأ لي رل رب رع رتءا إك لل رلمم ى ا لت قي

لم إه لي رل رن:  قال ،]50:51)[العنكبوت) رع إذي نل روا رن ((  لنو رع لس رنممءا إفممي ي ري إت ريءا آ
رن إزي إج رعممءا يفوتوننمما وأنهممم يفوتوننمما لنهممم عجزنمما مقممدرين ) لنمما) قم

مثممل عمماجزه فهممي غيممره لعجمماز الطممالب هو ) المعاجز) (( معءاجزين
العجممز بممه ممما زعمهم على يطلبون أي الله يعاجزون أنهم فالمعنى قاتله
، يفوتوننمما وأنهممم عجزنمما مقممدرين : " أي اللممه رحمممه المؤلف قال ولهذا
: ويقولممون عنه عجز به ما ويطلبون الله يعاجزون ذلك فعلوا الذين هؤلء

نم (( قه نل لن ال رن إإ رذا ركءا رنو ره نق قه رح لل لن ا رك إم إد لن لر إع إط لم رأ رنممءا رف لي رل ضة رع رر رجممءا إح
رن إء إم رمءا نس إو ال رنءا رأ إت لئ ضب ا رذا رع ضم إب إلي عممز للممه تعجيممز هممذا]32)[النفممال:) رأ

يجعممل هممو بممل أراده ممما إل يريممده ل حكيم وتعالى سبحانه الله لكن وجل
رك((:  تعممالى اللممه قال الحكمة تقتضيه ما حسب المور هذه إئ رل لو قأ إفممي ي  

إب رذا رع لل رن ا قرو رض لح إيش خبر هي الجملة هذه إن قليل قبل لكم  قلت)) قم
(( أولئك:  وقوله خبرية جملة الن المبتدأ ) خبر) يسعنون (( الذين ؟

النممار إلى ل العذاب نفس في محضرون ) أي) محضرون العذاب في ي
العقوبممة بمعنممى والعممذاب العممذاب نفممس فممي يوضعوا حتى يحضرون بل

سيحضمرون همؤلء بأن نعلم أن مجرد ل التهديد به يراد خبر وهذا والنكال
. صنيعهم من والتحذير التهديد المراد بل ويعذبون العذاب في

لل:  قال ثم  قق نن ((  ببي ي إإ قط رر قس لب رق ري لز بر لن المم رممم قء إل رشممءا لن ري إ ه إممم إد ربممءا إع
قر إد لق ري قه رو أن ويجمموز وسلم عليه الله صلى للنبي ) الخطاب) (( قل) ) رل

يسممعون الممذين هممؤلء يخاطب ، إليه الخطاب توجيه يصح من كل به يراد
لل يممدعون فيممما اللممه : عجز ويقولون معاجزين آياتنا في قق نن ((  ببممي ي إإ رر

قط قس لب رق ري لز بر التوسممعة وهممو البسممط مممن يبسممط معنى هذا ) يوسعه) ال
، وطمموله وسعه بمعنى بسطه ، الكلم واختصر الكلم : بسط يقال ولهذا

)) (( ويقدر امتحان عباده ) من) يشءاء (( لمن العطاء بمعنى والرزق
اء) يشممءاء (( لمن أو البسط بعد نضيقه الممرزق (( يبسممط انتبممه ) ابتل
اا علينا ) مر) يشءاء (( لمن:  ) قوله) عبءاد ه من يشءاء لمن بممأن كممثير

رمءا بالحكمة مقرون فهو بالمشيئة الله علقه فعل كل رو رن ((  قءو رشممءا نل رت إإ
لن رء رأ رشءا قه ري نل نن ال ره إإ نل رن ال ضمءا ركءا إلي ضمممءا رع إكي فمشمميئته]30)[النسممان:) رح

لحممد الممرزق يوسممع أن حكمته اقتضت فإذا لحكمته تابعة وتعالى سبحانه
)) عبممءاد ه (( من:  وقمموله ضمميقه يضمميقه أن حكمته اقتضت وإذا وسعه
علممى والمؤمنين الكافرين أن المشاهد لن العامة العبودية بالعباد المراد
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فممالمراد ، يضمميقه مممن ومنهممم الممرزق لهممم اللممه يبسط من منهم السواء
اا بالعباد عامممة : إلممى تنقسممم العبودية أن علينا مر وقد العامة العبودية إذ

الكونيممة العبوديممة بهمما والمراد الخلق جميع تشمل التي فالعامة ، وخاصة
لن:  عنها الله قال التي إإ دل ((  لن قك إت إفي ي رم رنوا رم نس إض ال لر ل

ر نل روا إتممي ي إإ آ
إن رم لح نر ضدا ال لب الشرعية الطاعة عبودية فهي الخاصة وأما]93)[مريم:) رع

قد:  فيهمما قممال الممتي وهممي ربممءا إع رو إن ((  رممم لح نر رن ال إذي نلمم رن ا قشممنو لم رلمم ى ري رع
إض لر ل

ر ضنءا ا لنو : المؤلممف قممال عباده من طيب أخره إلى]63[الفرقان:)) ره
اا يكفممر أم يشكر هل يختبروا اختبار يعني ؟ امتحان معنى " كيف " امتحان

رذا ((:  والسمملم الصلة عليه سليمان قال ولهذا ؟ لن ره إل إممم لضمم ببممي ي رف رر
إني ي رنو قل لب ري قر إل قك لش رأ لم رأ قر رأ قف لك حاضممر بلقيس عرش رأى حين]40)[النمل:) رأ

رذا ((:  قممال المموجيزة المممدة هممذه فممي يممديه بيممن لن ره إل إممم لضمم ببممي ي رف رر
إني ي رنو قلمم لب ري قر إل قك لشمم رأ لم رأ قر رأ قفمم لك لم ((:  تعممالى  وقممال)) رأ قك قلممنو لب رن بر رو نشمم إبءال

إر لي رخ لل ضة روا رن لت اا ابتلء يعني]35)[النبياء:) إف كممان إنسممان من وكم ، واختبار
كممان بممالعكس إنسممان مممن وكممم الغنممى بعد كان مما أصلح فقر حالة في

اا اا فقير وجممل عممز فممالله ، اللممه وهممداه اللممه أغناه ولما نفسه على مسرف
لممه (( ويقدر:  قال ، الحكمة تقتضي ما حسب يشاء لمن الرزق يبسط

اا يشمماء من على يعود أو له المبسوط على يعود ) هل) المؤلممف ؟ عموممم
البسممط بعممد لممه ) يضمميق) (( ويقدر:  قال المعنيين في ذكر الله رحمه
ليبلمموه عليممه يضمميقه ثممم يشمماء لمممن الرزق يبسط وجل عز الله أن يعني

اا يزيلها ثم النعم يعطي اا امتحان بممالولد النسممان علممى اللممه يمممن واختبار
أن أو البسمط بعمد ؟ إيمش بعمد تضمييق همذا ، فيفنمى بالممال ، فيموتمون

اا كممان الممذي لهممذا ل يشمماء لمن ) أي) له (( ويقدر المعنى لممه مبسمموط
وهممل ، ليختممبره الرزق.... ويقدره يبسط وتعالى سبحانه أنه يعني الرزق

فممي القاعممدة أن علينمما مممر فقد يتنافيان ل كانا وإذا ل ؟ يتنافيان المعنيان
اا عليهما تحمل الية فإن يتنافيان ل المعنيين أن التفسير قط((  جميع قس لب ري
رق لز بر لن ال رم قء إل رشءا لن ري إ ه إم إد ربءا قر إع إد لق ري قه رو رمممءا رلمم رو لم ))  ((  قتمم لق رف لن رأن إممم
ضء لي ي رنو(( الخير ) في) رش قه رف قه   قفم إل لخ رنو قي قهمم قر رو ليمم رن رخ إقيم إز نرا ) يخلفممه) ال

مممما طيممب الله رزق من أي عائلته يرزق أي للنسان مم مو تتمم مق مف من مأن ٍءء مممم مي مشمم
مو ته ته مف تف مل مخ ) وجمموابه) (( أنفممق الشرط وفعل شرطية ) هذه) (( مءا))  تي

جممواب ويقممترن اسمممية جملممة لنممه بالفمماء ) واقممترن) يخلفممه (( فهنو
الرحمممن عبممد ال خ لنمما ينشممد لنمما : يقول مواضع سبعة في بالفاء الشرط

 ....فيها الذي البيت
. أحفظه : ما الطالب
 ، نعم تحفظه : ما الشيخ

: .... الطالب
. نعم : وبما الشيخ

: ..... الطالب
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. بالترتيب فهنا ل ، : وبما الشيخ
: .... الطالب
وبممما وبجامممد طلبية " اسمية ، نعم ، الرحمن عبد يا سمعت : نعم الشيخ

وقمموله ، اسمية ؟ السبعة القسام أي من الية " هذه وبالتنفيذ وبلن وقد
رمءا ((:  تعالى لم رو قت لق رف لن رأن ضء إم لي ي رنو رش قه قه(( اللممه ) أي) رف قف إل لخ قي )  أي)  
اا هناك أن واعلم بخلفه يأتي تلف بين فرق ملممف ميخ تيخ الشمميء بممه فيخلممف و
لهممارون خلممف عممن وجه إذ موسى عن تعالى الله قال ، غيره خلف الذي

إني ي (( لف قل لخ إمي ي إفي ي ا لنو لح رق إل لص رأ اا صر أي]142)[العرا ف:) رو عنممي خلفمم
معطممي فالمخلف ، الخلف أعطى يراد بل الرباعي أخلف وأن قومي في

، والربمماعي الثلثممي بيممن للفممرق انتبممه غيممره خلف الذي والخالف الخلف
ومنممه ، الخلممف أعطممى والربمماعي ، غيممره خلممف ؟ معنمماه إيممش الثلثممي

)) عقبمه فمي ي (( واخلفني ي:  قممال نعممم أبممي سمملمة حممديث الحممديث
اا : " واخلفنممي قالت أم سلمة وحديث الحممديث هممذا " فمماجتمع منممه خيممر

اا الكلم على بمصمميبة يصممءاب عبممد من ( مءا:  أم سلمة حديث ، جميع
قممال  ممما) واخلفنممي ي مصمميبتي ي فممي ي أجرني ي اللهم : الله فيقنول
تلف ضا ( واخلفني ي واخ وأخلممف مصيبته في ي الله آجر ه إل منهءا خير

ضا له الربمماعي مممن ؟ الثلثممي مممن ول الربمماعي من هنا  طيب) منهءا خير
اا يكممون ممما يعطممي ) أي) يخلفممه (( فهممنو (( ومممءا:  وقمموله عنممه خلفمم
: " وممما بقمموله قيممده الله رحمه والمؤلف بلنا نحن أنفقنا ) أي) أنفقتم

آيممات عليممه دلممت المؤلممف بممه قيممده الممذي القيد " وهذا الخير في أنفقتم
رمءا ((:  تعالى قال كما متعددة ققنوا رو إف لن قتن ضر إممم ليمم لم رخ قك إسمم قف رإلن (() ) رف

رمءا ققنوا رو إف لن قتن ضر إم لي نف رخ رنو لم قيمم قكمم لي رل لم إإ قتمم لن رأ رن ل رو قمممنو رل لظ )[البقممرة:) قت
لممه مضمون غير فالخلف الخير غير في أنفق من لن كثير هذا وفي]272
النفقممات هذا يشمل طيب ، له مضمون فالخلف الخير في أنفق من لكن

ذلممك أشبه وما وبنته وابنه وأبيه وأمه زوجته على النسان كإنفاق الواجبة
اا ويشمل فممي النفمماق لن ، النفاقات أم هي لنها الزكاة في النفاق أيض
اللممه سممبيل فممي الجهمماد فممي النفمماق ويشمممل السلم أركان أحد الزكاة

: وقمموله ذلك وغير الناس إلى كالحسان الخير وجوه في النفاق ويشمل
فممي هممو هممل الخل ف ) هممذا) يخلفه فهنو شي يء من أنفقتم (( ومءا
ال يعطيك وجل عز الله إن هل بمعنى ؟ الكيفية في أو الكمية فممي عنه بد
البمماقي أن بمعنى الكيفية في أو عشرة أعطاك عشرة أنفقت إذا الكمية

ال يكممون حممتى البركممة فممي الله ينزل ؟ إليممه مضمممومة أنفقممت لممما مقمماب
اا يعطيمك يخلفمه اللمه ..... أن يشمل الظاهر فمإذا الكميمة فمي عنمه خلفم
اا يكون أنه أو عشرة وأعطاك الرزق باب الله فتح عشرة أنفقت عن خلف
اا أنفقت فإن الكيفية تقوم التسعين هذه فإن تسعين وبقي مائة من عشر

فممي جمماء ولهممذا وجممل عممز الله يحلها التي البركة من أكثر أو المائة مقام
ل الصممدقة أن  يعنممي) مءال من صدقة نقصت ( مءا:  الصحيح الحديث

5



)) يخلفممه (( فهنو:  هنمما تعممالى قال كما تزيده ولكنها المال من تنقص
رنو(( :  قممال قه قر رو ليمم رن رخ إقيمم إز نرا اسممم لن أخيممر ) أصمملها) (( خيممر )) ال

اا الهمزة حذفت لكنها تفضيل )) (( الرازقينو ، استعمالها لكثرة تخفيف
الممرزق يممرزق الممذي أن ) مممع) الرازقيممن (( خير يقول كيف المعطين
محممدود رزق لكنممه يممرزق اللممه غيممر : لن نقممول ؟ الله هو الرزق ويعطي

رذا:  تعممالى اللممه قممال عممائلته : رزق يقال إإ رو رر ((  رض رة رح رم لسمم إق لل قلممنوا ا لو قأ

رب ى لر قق لل رم ى ا رتممءا ري لل قن روا إكي رسممءا رم لل لم روا قه ققنو قز لر قه رفممءا لنمم قلممنوا إم ققنو لم رو قهمم رل
ضل لنو ضفءا رق قرو لع اا]8)[النساء:) رم غيممره مممن ويكون الله من يكون الرزق فإذ
قال كما يكون فالنسان خاص ناقص غيره ومن عام شامل الله من لكنه

" يعنمي عمائلته يمرزق النسمان إن يقمال : " إنه يقول الله رحمه المؤلف
رزق مممن ؟ منيممن عممائلته غيممر رزق أو عممائلته النسان عطاء لكن يعطيها

الممرزق أن إلممى المعنممى فيعممود غيممره أعطى ما أعطاه الله أن لول ، الله
) .) الرازقين خير (( وهنو نعم وتعالى سبحانه لله ؟ لمن

اا نحشرهم يوم : " واذكر قال  "  للملئكة نقول ثم جيع
....؟ : كيف الطالب
اا نحشرهم يوم : " واذكر ....قال : ما الشيخ المؤلممف قدرها " واذكر جيع

المتعلق وهذا متعلق من له لبد والمجرور كالجار والظر ف ظر ف إذا لن
اا يكون اا ويكون مذكور لنو ((:  تعالى كقوله مقدر رل رر ى رو إذ رت رن إإ قمنو إل نظممءا ال
إت إفي ي ررا رم إت رغ لنو رم لل (( ؟ محممذو ف ول مممذكور العامممل]93)[النعممام:) ا
لنو رل رر ى رو إذ رت رن إإ قمنو إل نظءا إت إفي ي ال ررا رم إت رغ لنو رممم لل )) (( تممر ى  مممذكور)) ا

لنو رلمم رو رر ى ((  لذ رتمم نف ى إإ رنو رتمم رن ري إذي نلمم قروا ا رفمم قة رك ركمم إئ رمل لل )[النفمممال:) ا
عامممل هنمما ، القممرآن فممي كممثير وهممو يحممذ ف وقممد مممذكور هنا العامل]50

اا اليوم ذلك ) قلت) يحشرهم (( ينوم واذكر ) محذو ف) (( ينوم تحذير
اا منه ضءا (( يحشرهم:  وقمموله عظيم يوم اليوم هذا لن وتخويف _ جميعمم

ضءا نحشرهم ضءا و نجمعهم ) أي) (( نحشرهم) ) جميع ) حال) (( جميع
تعممالى الله قال ؟ ذلك يكون ) ومتى) (( نحشرهم:  قوله في الهاء من

رم:  لنو ريمم لم ((  قكمم قع رم لج إم ري لنو ريمم إع إل لممم رج لل رك ا إلمم قم رذ لنو إن ريمم قب رغممءا نت )[التغممابن:) ال
اللممه قممال والخريممن الوليممن تعممالى اللممه يحشر القيامة يوم هذا يكون]9

لل:  تعالى قق نن ((  رن إإ إلي نو رل رن ا إري إخ رن* روال قعنو قمنو لج رم رل رلمم ى   إت إإ رقممءا إمي
ضم لنو ضم ري قلنو لع رك ((:  تعالى وقال]49:50)[الواقعة) رم إل ةم رذ لنو ةع ري قمنو لج قه رم رل

قس ننءا رك ال إل رذ ةم رو لنو ةد ري قهنو لش ضءا (( نحشرهم  ]103)[هود:) رم )) جميعمم
نم((  المشركين أي قل قث ققنو إة ري رك إئ رمل لل إء إل قؤل ره لم رأ قك نيءا قننوا إإ رن ركءا قدو قب لع )) ري

إء(( :  قمموله قؤل رهمم لم رأ قك نيممءا قننوا إإ رن ركممءا قدو قبمم لع و للسممتفهام  الهمممزة)) ري
مبتممدأ هممي أو ليعبممدون مقممدم مفعممول ؟ إعرابهمما ) إيممش) (( هممؤلء
مفعولهمما تأخممذ لممم أنهمما يعني مفرغة يعبدون ) لن) (( إيءاكم والمفعول

تقممديم يجوز وهل ، طيب المفعول هو سبق ما صار مفعولها تأخذ لم وإذا
كان باب في هذا علينا مر وقد يجوز نعم الجواب ؟ عليها كان خبر مفعول
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اللممه قممال ، خبرهمما معمممول تقممديم ويجوز خبرها تقديم يجوز أنه وأخواتها
رم رأل ((:  تعالى لنو لم ري إه إتي لأ رس ريمم ليمم ضفءا رل قرو لصمم لم رم قهمم لن قممدم]8)[هممود:) رع
)) (( إيءاكم الداة عممن الخممبر عامممل قممدم هنمما ، الداة عممن الخبر عامل

الضمير فصل ولكنه يعبدونكم كانوا أهؤلء ) يعني) (( يعبدونلم مفعول
اء الولممى وإبممدال الهمزتين ) بتحقيق) إيءاكم (( أهؤلء:  قال لتقدمه يمما

ثل ث ) فيهمما) (( إيممءاكم ) وهمممزة) (( هؤلء همممزه همزتممان ....عنممدنا
:  قراءات
إء بهمما النطممق " وصممفة الهمزتيممن : " تحقيممق الولممى القممراءة (( أهؤل

) .) إإيءاكم
اء الولى : " وإبدال : يقول الثانية القراءة ) .) إيءاكم (( أهؤل ي"  يا
. همزة ) بدون) إيءاكم (( أهؤل"  الولى الهمزة : " إسقاط الثالثة

) .) _ أهؤلء (( هؤلء الولى : إسقاط الطالب
. : نعم الشيخ

. الولى : إسقاط الطالب
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